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Futuring
you
A Talenter™ é um grupo de empresas especializadas no encontro entre o 

talento das pessoas e as necessidades do mercado de trabalho. A nossa 

ambição é construir diariamente um futuro de oportunidades de emprego, 

assegurando o equilíbrio entre as necessidades das empresas e as ambições 

das pessoas.

Potenciamos cada pessoa, colocando-a no melhor sítio para desenvolver 

o seu talento. Somos parceiros de futuro e ambicionamos “futurizar” as 

pessoas nas suas profissões e as empresas nos seus desafios, concretizando 

os sonhos de ambos.

É com base nesta filosofia que apoiamos as pessoas e as empresas na 

descoberta, desenvolvimento e retenção de talentos, com soluções como 

o Recrutamento & Seleção, Formação Profissional, Trabalho Temporário, 

Outsourcing e Consultoria de Gestão de Talentos.

Bem-vindo à Talenter™,
o ponto de encontro com
o emprego do futuro.
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Our
talentosophy
Visão
OS HUMANOS DOS RECURSOS HUMANOS.
Ambicionamos ser um agente de transformação da sociedade, através da 

valorização das pessoas e da sua mobilidade laboral. A nossa visão é con-

tribuir para um futuro de oportunidades de emprego qualificadoras das 

pessoas e do mercado, assegurando o equilíbrio entre as necessidades das 

empresas e as ambições das pessoas.

Missão
O PONTO DE ENCONTRO DAS PESSOAS E DAS EMPRESAS  
COM O EMPREGO DO FUTURO.
Queremos ser uma marca líder, inovadora e impulsionadora do encontro 

entre o talento das pessoas e as necessidades do mercado de trabalho.  

A nossa missão é potenciar cada pessoa, colocando-a no melhor sítio para 

desenvolver o seu talento. Somos parceiros de futuro e ambicionamos  

“futurizar” as pessoas nas suas profissões e as empresas nos seus desafios, 

concretizando os sonhos de ambos.

Valores
OCCUPASSION. 
Paixão, Capacidade Transformadora e Ética.
Paixão pelas pessoas e pelo mundo do trabalho. Somos especialistas na 

gestão das pessoas e temos o talento para colocá-las no sítio certo.

HUMANIZACTION. 
Inovação, Flexibilidade, Espírito Visionário e Humanização.
Valorizamos as pessoas e a sua mobilidade laboral. Queremos ser impor-

tantes na vida das pessoas, pela adaptação constante a cada colaborador 

e cliente. Somos uma empresa múltipla que se desmultiplica para ser tantas 

quantos os nossos clientes.

WEMOTIONAL APPROACH. 
Proximidade, Compromisso e Relação.
Relação gratificante entre a empresa, colaboradores e clientes. Compro-

metemo-nos em ser a ponte entre as pessoas e empresas, potenciando o 

talento das pessoas e colocando-o ao serviço das necessidades dos clientes, 

gerando mais valor para ambas as partes.
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Futuring
solutions

recrutamento  
& seleção

Através de um conjunto de ferramentas e metodolo-

gias, recrutamos e selecionamos os candidatos com 

o perfil mais indicados para suprir as necessidades de 

talento das empresas.

Apoiamos os nossos clientes nos mais diversos pro-

cessos e serviços que constituem a sua gestão de 

pessoas: Outsourcing de Serviços (Contact Center, 

Housekeeping, Manutenção, Motoristas, Vendas e 

outros) e Outsourcing de Processos (Gestão Contra-

tual, Gestão de  Formação e outros).

Talenter™ Academy

Desenvolvemos cursos de formação à medida, que 

procuram conciliar as expetativas das empresas com 

a necessidade dos colaboradores em adquirir novas 

competências. A Talenter™ Academy estrutura a sua 

atividade em duas vertentes: empresas e particulares.

Apoiamos os nossos clientes no diagnóstico de neces-

sidades organizacionais, na identificação e avaliação 

de talentos, na elaboração, implementação, monito-

rização e avaliação de soluções no âmbito da gestão 

de talentos.

formação 
profissional

trabalho 
temporário

A cedência temporária é a resposta mais eficaz para 

algumas das necessidades sentidas pelas empresas, 

como a rápida substituição de colaboradores, acrésci-

mos pontuais de atividade, eventos, atividades sazonais 

ou projetos de caráter não duradouro. 

outsourcing

consultoria  
de gestão  
de talento
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Talenter™
Academy



FUTURIZAMOS AS PESSOAS NAS SUAS PROFISSÕES E AS 
EMPRESAS NOS SEUS DESAFIOS.

O mundo mudou e vivemos hoje em plena era do conhecimento. As empresas 

reinventaram-se e é nesta conjuntura de rápida mudança que o conceito de 

aprendizagem ao longo da vida se impõe, como reforço imprescindível a 

uma maior competitividade.

Mais do que conhecimento, o mundo hoje exige talento e, sobretudo,  

estratégias de valorização que permitam às pessoas manifestá-lo. Foi neste 

espírito evolutivo que surgiu a Talenter™ Academy, que tem como objetivo 

desenvolver talentos, promovendo a empregabilidade de quem participa 

nos cursos e o desempenho superior das empresas clientes.

Certificados pela DGERT em diversas áreas de educação e formação, desen- 

volvemos cursos de formação certificados, que conciliam as expetativas 

das empresas com a necessidade dos colaboradores em adquirir novas  

competências.

ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CERTIFICADAS

090   Desenvolvimento Pessoal
146   Formação de Formadores
222   Línguas Estrangeiras
341   Comércio
345   Gestão e Administração
346   Secretariado e Trabalho Administrativo
347   Enquadramento nas Organizações
380   Direito
723   Enfermagem
811   Hotelaria e Restauração
861   Proteção de Pessoas e Bens

862   Higiene e Segurança no Trabalho

Determinada a oferecer um serviço ajustado às distintas necessidades, a  

Talenter™ Academy estrutura a sua atividade em duas vertentes: empresarial 

e particular.
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Got
Talenter™
O roadshow nacional da Talenter™
para recrutamento e seleção de Candidatos.

Com o Got Talenter™ futurizamos as pessoas nas suas profissões e as  

empresas nos seus desafios, de norte a sul do país. Um roadshow nacional, 

flexível e inovador, que aproxima ainda mais a Talenter™ aos seus Candidatos, 

Colaboradores, Clientes e Parceiros de Negócio.
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OS HUMANOS  
DOS RECURSOS HUMANOS.

Conscientes do impacto da nossa atuação e da im-
portância das sinergias que resultam das parcerias 
entre entidades privadas e públicas na resolução das 
problemáticas de âmbito social, a Talenter™ assume 
um forte compromisso com a comunidade onde se  
insere. A Talenter™ Society é um projeto de cariz  
social que nasce com o desígnio de dar corpo às 
ações de Responsabilidade Social Empresarial, com 
uma ação transversal a toda a estrutura da Talenter™.

INTERVIMOS ATIVAMENTE NA HUMANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE.

Talenter™
society
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Parcerias ativas Parcerias ativas 
na área do 

emprego/ formação 
profissional

Cidades onde 
desenvolvemos 
projetos de cariz 

social

Projetos de cariz 
social desenvolvidos 

em 2017/2018

148

333



Futuring
partnerships
Há cerca de 20 anos que  
a Talenter™ desenvolve, diariamente,  
parcerias de futuro.

Atualmente com mais de 800 clientes ativos, o portefólio de parcerias da 

Talenter™ é constituído por entidades dos mais variados quadrantes e que 

se destacam pela relevância que têm nos seus setores de atuação.
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RESPEITAR O AMBIENTE 
FAZ PARTE DA NOSSA NATUREZA.

É crescente a preocupação da Talenter™ com o meio 
ambiente e com os impactos ambientais resultantes 
da sua atividade. 

Para promover uma utilização sustentada de recursos, 
a Talenter™ tem vindo a desenvolver várias iniciativas 
e medidas com o objetivo de diminuir a sua pegada 
ecológica enquanto organização.

Futuring
the world
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Futuring
excellence



10 ANOS DE EXCELÊNCIA 
E INOVAÇÃO EM PORTUGAL.

Acreditada pela Direção Geral do Emprego e das Re-
lações de Trabalho (DGERT) desde 2006, a Talenter™ 
Academy assume-se, desde 2013, como Entidade 
Formadora Certificada.

A Talenter™  tem o seu Sistema Integrado de Gestão 
certificado ao nível do Ambiente & Qualidade desde 
2011 e 2014, respetivamente. Estas certificações 
confirmam e reconhecem a orientação da Talenter™ 
para o cumprimento dos requisitos, para a melhoria 
contínua, para a promoção de uma gestão coerente 
e eficaz de processos, para a integração de valores 
ambientais, para a qualidade dos seus serviços e para 
a satisfação dos seus clientes.

Em resultado do talento da equipa e da qualidade 
dos serviços, a Talenter™ tem arrecadado, ao longo 
dos últimos anos, várias distinções e prémios em  
variadas categorias, que têm reconhecido publica-
mente o seu desempenho e a posicionado como uma 
das empresas com as melhores práticas do mercado.
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Talenter™
stores



CADA VEZ MAIS PRÓXIMOS DAS 
PESSOAS NAS SUAS PROFISSÕES  
E DAS EMPRESAS NOS SEUS DESAFIOS.

Atualmente estamos em 24 cidades, com um total de 
25 Talenter™ Stores.

A presença em todo o território nacional permite-nos 
um acompanhamento personalizado de Candidatos, 
Colaboradores e Clientes – o nosso “wemotional 
approach”. Assente nesta estratégia de proximidade, 
a Talenter™ investe, continuadamente, na sua rede de 
delegações, como forma a captar os melhores Candi-
datos e a estar cada vez mais próxima para responder 
às necessidades de Colaboradores e Clientes. 

Braga
Porto
Gaia
S. João da Madeira
Aveiro
Viseu
Coimbra
Castelo Branco
Entroncamento
Caldas da Rainha
Carregado
Lisboa

Cacém
Algés
Almada
Setúbal
Évora
Beja
Portimão
Albufeira
Vilamoura
Faro
Funchal
Ponta Delgada
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Talenter™ stores

Braga
Porto
Gaia
S. João da Madeira
Aveiro
Viseu
Coimbra
Castelo Branco
Entroncamento
Caldas da Rainha
Carregado
Lisboa
Cacém
Algés
Almada
Setúbal
Évora
Beja
Portimão
Albufeira
Vilamoura
Faro
Ponta Delgada
Funchal

Sede Social da Talenter™
Rua do Proletariado, 
N.º 2-A 2794-063 Carnaxide
T. +351 214 139 480 E. info@talenter.com


